
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
 

Κύθηρα 23/05/2019 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Ο Δήμαρχος   

Έχοντας  υπόψη: 
 

                                 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν.3852/2010 «Να Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει. 

2. Την αριθμ. 1687/2019 και 1688/2019  αποφάσεις του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιώς, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί 
καθώς και οι υποψήφιοι του Δήμου Κυθήρων και των Κοινοτήτων αυτού 
για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.  

3. Την αριθ. 1736/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, 
με την οποία διορθώνεται η αριθ. 1688/2019 απόφασή του περί 
ανακήρυξης των συνδυασμών με τους υποψήφιους προέδρους και 
συμβούλους κοινοτήτων για τις δεκατέσσερις (14) κοινότητες του Δήμου 
Κυθήρων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές εκλογές  της 26ης Μαΐου 
2019. 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ 

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 
2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων: 
   

1. Τον συνδυα σμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ" που 

έχει ως έμβλημα στην πρώτη σειρά τη λέξη «Γιάννης» με πεζά γράμματα, στη 

δεύτερη σειρά τη λέξη «Σγουρός» με πεζά γράμματα, στην τρίτη σειρά τη φράση 

«Τώρα γνωρίζεις!» με πεζά γράμματα, στην τέταρτη σειρά τη φράση «Μόνο με 

έργο» με πεζά γράμματα και υπογράμμιση και στην πέμπτη σειρά σύμπλεγμα 
τριών κεφαλαίων Α και στη συνέχεια τη φράση «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τρεις σειρές με κεφαλαία γράμματα, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται ο ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη ως υποψήφιος 

περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι 

περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 

Θεοφάνη ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 

Λεωνίδα 

ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Γεωργίου 
 
2. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ" που 

σαν έμβλημα έχει έναν κύκλος με εντός αυτού ένα φύλλο βελανιδιάς και 



περιμετρικά αυτού εικοσιένα (21) αστέρια. Κάτω από τον κύκλο υπάρχουν τα 

κεφαλαία αρχικά του συνδυασμού “ΑΣΑ” και κάτω και από αυτά ολόκληρη η 

επωνυμία με μικρότερα γράμματα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΚΟΥΡΤΗΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε 

αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

ΜΠΟΛΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΚΙΤΣΟΥ 

ΠΑΠΠΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του 

ΘΑΝΑΣΗ 

3. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

και υπέρτιτλο «ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΕΕ, ΔΝΤ» με έμβλημα μία κόκκινη 

λωρίδα, στο εσωτερικό της οποίας γράφεται ο τίτλος του συνδυασμού, η δε 

αριστερή άκρη της λωρίδας αυτής είναι κεκλιμένη και περιβάλλεται με μαύρο 

φόντο σε ημικυκλικό σχήμα, από το οποίο αναδύονται δέντρο με φράκτη, 

άνθρωποι που κρατούν σημαίες, πλακάτ και τηλεβόα και δύο χέρια σε σχηματισμό 

γροθιάς και σήματος νίκης αντίστοιχα, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο 

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως 

υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

 
ΚΙΤΣΑΝΤΑ ΜΑΡΘΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

4. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ" με έμβλημα το διάγραμμα 

μιας πόλης μέσα από το οποίο ξεπροβάλλει ένα λουλούδι σε μορφή γροθιάς με δύο 

φύλλα. Κάτω από το διάγραμμα αναφέρεται το όνομα του συνδυασμού 

"ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ", στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως υποψήφια περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες 

και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

5. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ" με έμβλημα το 

λογότυπο της περιφερειακής παράταξης ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ που 

αποτελείται από τέσσερα φύλλα χρωματισμών: πράσινου σκούρου, πρασίνου, 

λαχανί και πορτοκαλί. Στα δεξιά αναγράφεται η λέξη ΑΤΤΙΚΗ με μαύρα γράμματα 

και από κάτω οι λέξεις ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ με πράσινα γράμματα. Το όλο 

λογότυπο είναι σε λευκό φόντο. Στον συνδυασμό συμπεριλαμβάνονται ο 



ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως 

υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

 
ΜΠΟΓΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
6. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ" με έμβλημα 

γράφημα της Γης που ανασυντίθεται-αναδημιουργείται, σε αποχρώσεις του μπλε, 

με μερική ενσωμάτωση στο σώμα της τής φράσης: «στην Αττική ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ», στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε 

αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 

Δημητρίου ΣΩΡΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του 

Νικολάου 

 

7. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ" με έμβλημα το ίδιο το όνομα του 
συνδυασμού («ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ») γραμμένο σε δύο επάλληλες γραμμές, με 

κεφαλαία γράμματα γκρι απόχρωσης, πλην του πρώτου γράμματος της λέξης 
«ΖΩΗΣ» («Ζ»), το οποίο αναγράφεται με κόκκινο χρώμα, ως αρχίγραμμα της 

φράσης και σε μεγαλύτερο μέγεθος από τα υπόλοιπα, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται η ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Αθανασίου ως υποψήφια 

περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι 

περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

 
ΠΗΓΙΑΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ του Ευάγγελου 

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Μάρκου 

ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του 

Νικολάου 

8. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ" με έμβλημα το 

κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου «Ε», το οποίο βρίσκεται εντός 

δάφνινης στεφάνης, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε 

αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

 
ΛΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του 

ΠΕΡΟΥΛΗ 

9. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ" με έμβλημα τη λέξη 

ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στα δεξιά τους υπάρχει παράσταση 

γαρυφάλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 

ο ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως 

υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
 

ΠΡΕΚΕΤΕ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΗΛΙΑ 

ΦΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

10. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ" με έμβλημα που 
περιλαμβάνει τέσσερα, όμοιου μεγέθους, μεγάλα ελλειπτικά κυκλικά σχήματα, τα 

τρία από αυτά χρώματος γκρί και το ένα ανοιχτό πράσινο, και τέσσερα μικρότερα -

όμοιου μεταξύ τους μεγέθους- ελλειπτικά κυκλικά σχήματα, εκ των οποίων τα δύο 

φέρουν γαλάζιο χρώμα, το τρίτο πορτοκαλί και το τέταρτο πράσινο χρώμα. Το 
σύνολο αυτών των οκτώ ομόκεντρων ελλειπτικών κυκλικών σχημάτων 

αλληλεπικαλύπτονται, σε περιστρεφόμενη διάταξη, ώστε το τελικό χρώμα στην 

επιφάνεια του τελευταίου να προκύπτει ανοικτό μπλέ. Σε αυτήν την ανοικτού μπλέ 

επιφάνεια του τελευταίου κυκλικού σχήματος αναγράφεται το όνομα του 

συνδυασμού, με λευκά κεφαλαία γράμματα «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» και μικρά «για την 
Αττική». Κάτωθεν των κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενων κυκλικών ελλειπτικών 

περιστρεφόμενων σχημάτων αναγράφεται με κεφαλαία μαύρα γράμματα το 

ονοματεπώνυμο του επικεφαλής του συνδυασμού και υποψήφιου Περιφερειάρχη 

Αττικής (ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ). Στον συνδυασμό συμπεριλαμβάνονται ο ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε 

αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 

 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΟΜΗΡΟΣ του ΗΛΙΑ 
 
11. Τον συνδυασμό με το όνομα "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ" με έμβλημα κυκλικό σήμα, απεικονίζον άνθη που προβάλλουν από τα 

αρχικά της Περιφερειακής Παράταξης, το οποίο φέρει στην περίμετρο του την 

περιγραφή της. Χρώματα το κίτρινο και το πράσινο. Στον συνδυασμό 

συμπεριλαμβάνονται ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ ως υποψήφιος 

περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι δε αντιπεριφερειάρχες και υποψήφιοι 

περιφερειακοί σύμβουλοι οι: 



 
ΔΟΥΖΙΝΑΣ Κυριάκος του Ιωάννη ΧΑΡΑΤΣΗ Αναστασία του Γεωργίου  
Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και θα 
αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά 
τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ.  153744/03-05-2019    
Απόφασή μας (θα παρατεθούν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα 
ψηφοφορίας). 
Ο αριθμός των εδρών (αριθμός Περιφερειακών Συμβούλων) της εκλογικής 
περιφέρειας Α΄ Πειραιά. 
Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε κατάστημα 
ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη των δήμων και των κοινοτήτων και 
των συνοικισμών αυτών.                           

                                               
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
                     
 
                                      

 

                                                                    


